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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 11/10 2014

Den första snön, eller snarare snöblandat regn, föll i
Stockholmsområdet häromdagen. Jag tog in mina sista rosor
ett par dagar innan detta och de stod vackert i sin vas när
stora snöflingor singlade förbi utanför fönstret. Plötsligt så
ändrades hela landskapet från att ha varit gröna gräsmattor till
vita snömattor, och mörkret utanför kvällsfönstret blev upplyst.
På de bara grenarna lågt ett tunt frostliknande hölje. Visst är
det så att vi liksom naturen på olika sätt gör oss redo för
temperaturväxlingar och tidsomställningar. Och, tänk, jag
tycker verkligen att varje årstid har sin charm!

Det som dock är gemensamt är att skogen är härlig att röra sig
i oavsett årstids-skrud. Vi får sätta på oss kläder efter väder
bara och hålla oss mer i rörelse. Ett bra sätt att göra detta är
att öppna Skolskogslådan och göra spindelövningen med olika
stationer. Vi kan då ha en knutpunkt där
övningsledaren/läraren står, kanske med varm dryck i
beredskap, och så röra oss mellan de olika övningarna som
märks ut med nummerskyltar. Färggranna band finns i vår fina
skolskogslåda och rep kan man komplettera med i olika färger
för att kanske lära in matematiska begrepp och göra
samarbetsövningar som länkar till flera av skolans ämnen.

Det har skrivits mycket om de många och olika arbeten som
finns inom skogssektorn, och många skriver positivt om denna
bit av arbetsmarknaden på Twitter och Facebook och i olika
tidningsartiklar. I det senaste numret av tidningen Skogen går
att läsa om hur du kan ”pimpa” din skog, om olika sätt att göra
för att få en finare och roligare skog. Kanske är detta något att
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göra med våra elever i skolan och skogen? Och i tidningen
Topp Hälsa går att läsa om skogen som plats för träning. Tänk,
vad härligt att bygga upp ett eget skol-gym i skolskogen!

I de nya direktiven för studie- och yrkesvägledning (SYV) i
grundskolan är det fokus på att SYV-arbetet ska starta i år 1
och på olika sätt arbetas med under alla grundskole-år till år 9,
för att eleverna ska känna sig redo för att göra ett gymnasieval
och därefter högskole- eller yrkesval. SYV-person, lärare och
rektor ska utveckla elevernas entreprenöriella kunskaper och
ge inblick i olika yrken och sätta en god värdegrund. Skogen i
Skolan arbetar genom våra läromedel och övningar med
precis detsamma; vi vill ge barn och elever goda värderingar
kring skog i tidig ålder, visa på de olika yrken som har med
hela skogssektorn att göra och utveckla eleverna i att bli
entreprenörer, som när de har växt upp kommer att visa oss
fantastiska möjligheter på skogens och träets
användningsområden! 

Välkommen nya årstid och välkommen alla nya idéer för
utveckling och undervisning i skogens fina rum!

Åsa Godeau, verksamhetsledare, Nationellt kansli
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skogen!
Publicerat: 27/10 2014

Naturvägledning, utomhuspedagogik och andra
kommunikationsmetoder är en viktig del av arbetet med
skogens sociala värden. På det här seminariet lyfter vi fram
goda exempel från skogssektorn och skapar en mötesplats för
alla som arbetar med kommunikation ute i skogslandskapet.
Seminariet arrangeras den 27 november i Stockholm i
samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen. 

Läs mer

Inkräktar tekniken på tiden som
barn är i skogen?
Publicerat: 10/11 2014

Är det så att tekniken inkräktar på hur mycket tid som barnen
är i skogen på sin fritid och vad de gör när de är där? Barn mår
bra av frisk luft och den variation som naturen och skogen kan
ge visar tidigare forskning, och för att vi i framtiden ska kunna
ha skogar fyllda av variation och biologisk mångfald så behövs
det barn som respekterar och bryr sig om vår natur. Läs mer i
Karin Bengtssons examensarbete "Barns utnyttjandegrad och
referenser av skog i Vetlanda". På Skogs- och träprogrammet
vid Linnéuniversitetet ingår ett kandidatarbete på C-nivå vilket
motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar barns
preferenser och utnyttjande av skogen i dess närmiljö. (Pdf-
dokument) 

Läs mer

Lär dig mer i skogen
Publicerat: 7/11 2014
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Skogen i Skolan har tillsammans med Skogssällskapet tagit
fram ett antal faktablad om svenska träd, skogsbruk, djur och
jakt m.m. I juni 2014 sattes skyltar upp med denna information
på "Lärande stig" som finns på Bergastigen, en 6 km lång
promenadstig som löper runt samhället Lagan i Småland. När
du besöker skogen här kan du lära dig mer! Bengt-Ivar
Johansson, ledde Leaderprojektet Linné som satte upp de
informativa skyltarna. Faktabladen hittar du på Skogen i
Skolans webbplats. 

Läs mer

Skolbänken byts mot läran vid
träd
Publicerat: 6/11 2014

Onsdagsmorgonen blev extra festlig på Hedens skola när
invigningsbandet klipptes till skolans nya och natursköna
klassrum. För drygt ett år sedan nappade skolan på "Skogen i
skolan" som är ett nationellt samverkansprogram mellan skolor
och Sveriges skogliga intressenter. I skogsområdet intill har
några grillplatser byggts upp, ett vindskydd och ett flertal
undervisningstavlor. Förhoppningen är att minst en lektion i
veckan ska hållas i skogen, beroende på hur vädret ter sig. –
Vissa årstider blir det mer intensivt och andra lite mindre. Nu
kommer eleverna inte bara att lära sig i klassrummet. De
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kommer lära sig utanför skolans väggar också. Det gäller att ta
vara på den kunskap som finns utanför, säger rektorn för
skolan, Maria Larsson Palo./ NSD.se 

Läs mer

Två heldagar med lärarstudenter
på Linnéuniversitetet
Publicerat: 5/11 2014

Under två heldagar i oktober hade Skogen i skolan förmånen
att vara ute i skogen bakom Linnéuniversitetet i Växjö
tillsammans med ett tjugotal lärarstudenter. Tillsammans gick
vi igenom det skogliga kretsloppet där vi bland annat testade
att röja skog och gjorde en mängd olika
utomhuspedagogikövningar uppdelade i olika block beroende
på ämne. 

Läs mer

Skogen i skolan på Skoldagarna i
Malmö
Publicerat: 5/11 2014
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Lärare och andra hade chansen att träffa Skogen i skolan i
deras monter på Skoldagarna i Malmö två dagar i oktober. 

Läs mer

Öppet hus på
Naturbruksgymnasiet 8 november
Publicerat: 29/10 2014

Är det dags att studera på gymnasiet? Är du intresserad av
jakt, fiske eller skogsbruk? I så fall kan du passa på att besöka
Naturbruksgymnasiet i Osby för att se det stora utbudet av
spännande gymnasieprogram. / Osby Kommun 

Läs mer

SkogsSverige besvarar dina
skogliga frågor
Publicerat: 28/10 2014

SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom
skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog
Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU
och sedan dess har den faktabaserade informationen
kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven
har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer
i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-
2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från
bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har
sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du
lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under
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ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och
likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och
den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet. 

Läs mer

Mässa som passar alla intressen
Publicerat: 27/10 2014

Att läsa kinesiska eller köra skogsmaskin. På årets
gymnasiemässa kunde högstadieelever med alla typer av
intressen få inspiration att läsa vidare. / Ystads Allehanda 

Läs mer

Vilka blev vinnare i årets Skogens
Mästare?
Publicerat: 24/10 2014

Fyra finalomgångar av Skogen i skolans tävling Skogens
mästare har pågått i höst. Skogens mästare riktar sig till alla
sjundeklassare. Vinnaren blir den klass som har förvärvat mest
kunskaper om skog under hösten, både teoretiskt och
praktiskt. Skogens mästare har i år arrangerats av Region
Mälardalen, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland.
Förutom Skogens Mästare kan du också ta del av aktiviteter I
Region Värmland som bl.a har arrangerat en skogsdag och
deltagit på Slöjdbiennalen. Läs mer och gilla Skogen i Skolans
Facebook-sida, där du gärna kan kommentera och dela. 

Läs mer

Gymnasieelever utbildas i
EcoDriving med skogsmaskiner
Publicerat: 23/10 2014

Just nu genomförs en unik utbildning på
Naturbruksprogrammets skogsinriktning på Vretagymnasiet
utanför Linköping. De framtida skogsmaskinsförarna lär sig
energisnål körteknik för ett mer energismart skogsbruk.
Utbildningen genomförs på initiativ av projektet
Bränsleeffektiva skogsbruk och finansieras till stor del av
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Bränsleeffektiva skogsbruk och finansieras till stor del av
Energimyndigheten. / Vreta Kluster 

Läs mer

Barn kan plantera nytt i skövlad
skogsdunge
Publicerat: 20/10 2014

Ännu har ingen misstänkt gripits för trädslakten i Gribbylund,
utanför Stockholm,  i våras. Men nu finns en idé om att plantera
nya träd  i form av en skolskog. / Mitti 

Läs mer

Skogens mästare i Västernorrland
koras 22 oktober
Publicerat: 17/10 2014

Onsdagen den 22 oktober avgörs tävlingen Skogens Mästare i
Västernorrland. Finalen går av stapeln på Skedomskolan i
Sollefteå. 

Läs mer
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